
FLAL Baffelder Koarschoever-wandelroute, Baflo, afstand 40 km., 2021 

start: dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, 9953 PH Baflo 

 

01. vanaf het dorpshuis LA 

02. 1e straat RA, Kruisstraat, weg volgen en 

smal bruggetje over 

03. schelpenpad blijven volgen en op 

driesprong LAH, schelpenpad volgen 

04. op asfaltweg RA, zijwegen negeren 

05. 2e weg RA (smal klinker/schelpenpad) 

06. einde pad op klinkerweg LA en na ± 10 m. 

RA, Azingaweg, schelpenpad 

07. op driesprong RA, Gloep en schelpenpad 

RD blijven volgen 

08. op klinkerweg LA, van Ewsumweg 

09. einde weg RA, Meijmaweg, weg volgen 

10. bij huisnr.11 LA, van Inn-en 

Kniphuysenlaan, is fietspad 

11. fietspad blijven volgen en op driesprong RA 

over het spoor (Oude Kievesterweg) 

12. einde wegen op asfaltweg RA, 

(Hammelandsterweg) 

13. na boom met boomhut LA, Tinallingerweg 

14. na bord bebouwde kom Tinallinge 1e weg 

RA, (Tjarda v. Starkenborghweg), en LAH 

15. vóór huisnr.6 en bij houten bruggetje RA, 

Kerkpad en LAH langs kerk 

16. einde Kerkpad op asfaltweg RA (Tjarda v. 

Starkenborghweg)en weg blijven volgen 

17. Tjarda van Starkenborgweg, gaat over in 

Abbeweersterweg, weg blijven volgen 

18. Abbeweersterweg gaat over in 

Tinallingerweg 

19. einde weg, VOORZICHTIG oversteken en 

op fietspad LA 

20. weg blijven volgen tot bebouwde kom 

Onderdendam 

21. over de brug en na huisnr. 2 RA, Rodeweg 

22. einde weg LA, Molenpad 

23. einde weg RA over brug (afgelegd ± 9 km.) 

24. na brug LA, Uiterdijk 

25. bij volgende brug LA, Boterdiep OZ 

(Jaagpad) 

26. weg blijven volgen tot bord Fraamklap 

27. na huisnr.1 LA brug over en RAH, 

Onderdendamsterweg, tot bebouwde kom 

Middelstum 

28. na brug RD, Burg. F. van Ankenweg 

29. 1e weg LA, Oude Schoolsterweg, weg 

blijven volgen 

30. na huisnr.5 RA Jacob Vinhuizenstraat 

31. einde weg LA, Menthedalaan en direct LA 

plein oversteken (Concordiaplein) 

32. bij grijs/groene electriciteitskast LAH langs 

kerkhek 

33. vóór huisnr.25 RA klinkerpad (Kerkpad) 

tussen twee betonnen palen volgen 

34. einde Kerkpad LA (Burchtstraat) 

35. bij ‘herberg de Valk’ LAH, Trekweg langs 

water volgen 

36. bij hooghoutje (brug) RA, over brug, Oude 

Kerkpad 

37. einde betonpad LA (Ossengang) en direct 

weer RA (W.J. Dethmersweg) 

38. bij huisnr. 11 LA, (Doorderpad) (pad is in 

slechte staat maar wel begaanbaar) 

39. einde pad op asfaltweg LA (Bredeweg) 

40. einde weg LA, Stitswerderweg, deze weg 

blijven volgen, zijwegen negeren 

41. einde weg LA en na ± 30 m. RA, vóór 

gemaal langs (VOORZICHTIG met oversteken 

van de weg) 

42. na sluis op asfaltweg RA, Jaagpad 

43. na draaibrug LAH en vóór molen ‘Hunsingo’ 

RA (Molenweg) en RAH (Bedumerweg) 

44. na ‘Het Waterschapshuis’ 1e weg LA, 

Stadsweg (afgelegd ± 22 km.) 

45. na begraafplaats en bij huisnr.6 

(brievenbus) RA, rode oprijlaan volgen 

46. na het 2e veerooster direct LA schelpenpad 

volgen gaat over in graspad 

47. op betonpad RA  

48. vóór groene brievenbus nr.7 LAH, graspad 

blijven volgen 

49. bij Y-14381 LA, (Bosweg) betonpad volgen 

50. op driesprong LAH 

51. na brug RD, Oude Ae gaat over in 

Munsterweg, richting Winsum, zijwegen 

negeren 

52. na manege ‘Reitdiepruiters’ RD brug over 

(Netlaan) 

53. op driesprong RD (Lombok) 

54. op kruising RD, Munsterweg gaat over in 

Voorwerk 

55. op driesprong RD 

56. bij huisnr.2 RD schelpenpad volgen en over 

klinkerweg schelpenpad vervolgen 

57. op asfaltweg driesprong RD (Munsterweg) 

58. weg volgen tot betonblokken 

59. vóór betonblokken LA, Harsema’s pad 

volgen 

60. pad blijven volgen tot fietsenstalling 

61. bij fietsenstalling RA 

62. op klinkerweg RA, onder spoor door 

63. na tunnel op klinkerweg LA en direct 1e weg 

RA, Stationsweg 

64. op driesprong LA, Hoofdweg W, deze weg 

blijven volgen, zijwegen negeren 

65. na huisnr.16 en vóór Borgweg RA, 

C.F.Sijtzamastraat 

66. na ± 20 m. RD, provinciale weg 

VOORZICHTIG oversteken naar 

Garnwerderweg RA, vóór de OK-benzinepomp 

langs 

67. na bord einde bebouwde kom RA richting 

gehucht Oldenzijl, grindpad, wordt graspad 

68. volg de wit/rode stickers van het Pieterpad 

tot op betonweg 

69. op betonweg RA en direct weer LA, fietspad 

achter voetbalveld blijven volgen 

70. op driesprong LA en na passeren bruggetje 

RAH tot rood/wit schrikhek 



71. vóór schrikhek LA op asfaltpad 

72. einde asfaltpad RA, onder de weg door 

73. asfaltpad wordt schelpenpad, dit pad blijven 

volgen langs water tot aan brug 

74. vóór brug RA trapje op en LA over brug 

(Hoofdstraat Oost) 

75. bij huisnr.22 LA, Kerkpad volgen langs de 

kerk 

76. na huisnr.7 LA 

77. op driesprong RA, stukje Pieterpad volgen 

78. einde asfaltpad LA en direct RA, provinciale 

weg VOORZICHTIG oversteken 

79. einde rood fietspad RA en na ± 20 m. LA, 

Het Aanleg 

80. vóór brug LA, schelpenpad volgen en dit 

blijven volgen tot asfaltweg 

81. op asfaltweg RA, langs de werkplaats 

‘Gemeente Het Hogeland’ 

(Schouwerzijlsterweg) 

82. na brug en bij Y-106411 RA, fietspad langs 

water volgen 

83. bij 1e brug RA, brug over en achter 

boerderij langs 

84. direct na boerderij RA, klinkerpad volgen en 

dit pad blijven volgen tot asfaltweg 

85. op asfaltweg RA 

86. asfaltweg volgen tot rotonde 

87. rotonde via fietspad geheel rondlopen tot 

op parallelweg richting Mensingeweer 

88. 1e weg RA (Maarhuizerweg) en deze weg 

blijven volgen tot aan Baflo 

89. voorrangsweg oversteken en LAH, 

Winsumerweg RD 

90. op driesprong LA en direct RA, Rudolf 

Agricolastraat 

91. bij bronzen beeld van Rudolf Agricola RA, 

grindpad volgen 

92. na betonpalen RA, grindpad volgen 

93. volgende driesprong LA tussen toren en 

kerk (Laurentiuskerk) door 

94. op klinkerweg RD, Kruisstraat 

95. we zijn terg bij dorpshuis ‘Agricola’, finish 

(afgelegd ± 40 km.)

 

LA = linksaf     -     RA = rechtsaf     -     RD = rechtdoor     -     LAH = links aanhouden 

RAH = rechts aanhouden     -     Y = ANWB-richtingaanwijzer 

 

Wandelen is gezond, het is de lichaamsoefening waar geen gymnastiekzaal voor nodig is, het is het 

recept zonder medicijn, afslanken zonder dieet te houden, de huidverzorging die niet uit een potje 

komt en het is de rustgever zonder pil en het is ook nog gezellig om met collega-wandelaars samen te 

wandelen.  

 

Wil je meer info over de Wsv.de FLAL die deze wandelroute, en nog veel meer routes, mogelijk heeft 

gemaakt, kijk dan op www.flal.nl 

 

En een lidmaatschap bij een wandelvereniging heeft ook nog meer voordelen. 

 

http://www.flal.nl/

